
SENSOMATIC

SENSOMATIC
Korkealaatuinen suorituskykyinen täys-
synteettinen ja matalaviskositeettinen 
Automatic Transmission Fluid (ATF). 
Parhaista synteettisistä perusöljyistä ja 
nykyaikaisista lisäaineista sekoitettu öljy 
vastaa luokituksiltaan uusimpia vaihteis-
tovalmistajien vaatimuksia ja tarjoaa pa-
remman lämpötasapainon laajalla alueella, 
kuin perinteiset automaattivaihteistoöljyt. 
Ominaisuudet korostuvat erityisesti 
kylmissä olosuhteissa.

SENSOMATIC
High performance fully synthetic low 
viscosity Automatic Transmission 
Fluid. Premium quality synthetic base 
oils and modern additives provides 
enhanced performance. Designed to 

transmissions. Provides better 
thermal stability and low temperature 
properties than conventional automa-

SENSOMATIC
Täissünteetiline suure jõudluse ja madala 
viskoossusega automaatkäigukastiõli. 
Kvaliteetsed sünteetilised baassegud ning 
tänapäevased lisandid tagavad suurema 
jõudluse, parema temperatuurikindluse 
ning madaltemperatuuri omadused. Sobib 
hästi kasutamiseks kõigis tänapäevastes 
automaatkäigukastides.

Matalaviskositeettinen täyssynteettinen ATF-öljy.
Fully synthetic low viscosity  ATF to meet the highest requirements.
Madala viskoossusega täissünteetiline ATF vedelik.



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG. 
www.oelbrack.ch

Edut
• matala viskositeetti tarjoaa polttoainesäästöjä
• monikäyttöinen öljy => vähentää varastoitavien laatujen määrää
• erinomainen lämpötasapaino ja vaahtoamattomuus 
• erinomaiset kitkaominaisuudet takaavat pehmeän vaihtamisen kaikissa lämpötiloissa ja erilaisissa kuormitustilanteissa
• erinomainen suoja tiivisteille
• keine 
• vahva suoja hapettumista, lietettä ja lakkakerrostumia vastaan kovissakin lämpötiloissa

Suositellut käyttökohteet
Suositellaan käytettäväksi kaikissa automaattivaihteistoissa, joissa voidaan käyttää seuraavia tuotteita: 
Mitsubishi Dia-Queen ATF J3, Shell ATF M-1375.4 or ZF Lifeguardfluid 6 or Lifeguardfluid 8.

Tärkeää: MIDLAND SENSOMATIC -öljyä ei suositella käytettäväksi CVT -vaihteistoissa.

• lower viscosity provides fuel economy
• multi-functional  to reduce inventory
• excellent thermal stability and anti-foam performance
• excellent friction control for smooth shifting at all ambient temperatures and load conditions
• superior seal performance for extended seal life
• outstanding resistance to oxidation, sludge and varnish deposits at extreme temperatures

Recommended Applications
Midland Sensomatic is recommended for use in all automatic transmissions requiring  written under 
Performance level. In addition it is suitable where Mitsubishi Dia-Queen ATF J3, Shell ATF M-1375.4 or ZF 

 is 
Important: MIDLAND SENSOMATIC is not recommended for use at CVT transmissions.

Kasud
• madal viskoossus tagab ökonoomsuse
• multifunktsionaalne
• suurepärane termiline stabiilsus ja vahutamisvastased omadused
• suurepärane hõõrdumiskontroll tagab sujuva käiguvahetuse iga temperatuuri ja koormuse juures
• 
• silmapaistev oksüdeerumiskaitse, ei teki laki ja muda jääke ka äärmuslikel temperatuuridel

Soovitatud kasutusala
Soovitatakse kasutada kõigis automaatkäigukastides, milles on kasutusel ka järgnevad tooted:
Mitsubishi Dia-Queen ATF J3, Shell ATF M-1375.4 or ZF Lifeguardfluid 6 or Lifeguardfluid 8.

Oluline teada: MIDLAND SENSOMATIC ei soovitata kasutada CVT  käigukastides.
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Pakkaus Packaging Pakend

175 kg tynnyri (ca. 207 L) Drum of 175 kg (ca. 207 L) 175 kg tünn (ca. 207 L)

50 kg tynnyri (ca. 59 L) Drum of 50 kg (ca. 59 L) 50 kg tünn (ca. 59 L)

LTK 12 pulloa (12 x 1 L) Case of 12 bottles (12 x 1 L) Kast 12 pudelit (12 x 1 L)

Tyypilliset ominaisuudet                Typical Properties                          Tüüpomadused

Viskositeetti mPa.s @  -40°C    Viscosity mPa.s @ -40°C   Viskoossus mPa.s @   -40°C                    <10‘000

Viskositeetti cSt @ 40°C    Viscosity cSt @ 40°C                      Viskoossus cSt @   40°C                                   26

Viskositeetti cSt @   100°C    Viscosity cSt @ 100°C   Viskoossus cSt @   100°C           5,7

Viskositeetti-indeksi (VI)    Viscosity Index (VI)   Viskoossusindeks (VI)            170

Jähmepiste °C   Pour Point °C   Voolavuspunkt  °C          -46

Leimahduspiste °C   Flash Point °C   Põlemispunkt  °C         180

Ominaispaino  kg/L                          Gravity, kg/L                                     Erikaal  kg/L                                     0,845

AW-1 • Dexron VI (GM) • Honda ATF DW-1, ATF Z-1 • Hyundai/KIA/Mitsubishi SP-IV • JASO 1A • Mazda ATF-FZ
Mercon LV/Mercon SP (Ford) • MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.41 • Nissan Matic J, Matic S
Toyota WS (JWS 3324/NWS 9638) • VW G 055 005, G 055 162, G 055 540, VW G 060 162
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